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Przejście 
graniczne 

Służba 
Zdrowia 

Forma 
komunikacji 

Numer 
telefonu Informacje dotyczące zgłoszenia 

Brennero ASL Alto Adige Formularz on-line 0471/909202 

Wypełnienie formularza on-line:
https://www.sabes.it/it/news 
.asp?aktuelles_action=4&a 
ktuelles_article_id=636993  

Ventimiglia ASL Imperia 
Mailowa: 
d.franco@asl1.liguria.
it 

0184/536683 

Wymagane dane do zgłoszenia: imię i 
nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data 
urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z 
informacją udzieloną przez pracownika ASL 
Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce 
przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data 
wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy 
we Włoszech

Frejus ASL Torino 3 
Mailowa: 
nsuma@aslto3.piem
onte.it 

011/9551752 

Wymagane dane do zgłoszenia: imię i 
nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data 
urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z 
informacją udzieloną przez pracownika ASL 
Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce 
przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data 
wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy 
we Włoszech

Monte Bianco ASL Aosta 
Mailowa: 
igiene.pubblica@aus
l.vda.it 

Kopia deklaracji kierowcy oraz  wymagane 
dane do zgłoszenia: imię i nazwisko kierowca 
pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce 
załadunku(zgodnie z informacją udzieloną 
przez pracownika ASL Gorizia) kraj 
pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, 
włoska gmina docelowa, data wjazdu do 
Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech

Tarvisio ASL Medio 
Friuli 

Mailowa: 
sorveglianzamalattie
infettiv 
e@asufc.sanita.fvg.it 

0432/553264 

Wymagane dane do zgłoszenia: imię i 
nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data 
urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z 
informacją udzieloną przez pracownika ASL 
Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce 
przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data 
wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy 
we Włoszech

Trieste ASL Trieste 
Mailowa: 
profilassi.dip@asugi.s
anita. fvg.it 

0403997490 

Wymagane dane do zgłoszenia: imię i 
nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data 
urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z 
informacją udzieloną przez pracownika ASL 
Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce 
przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data 
wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy 
we Włoszech

Gorizia ASL Gorizia 
Mailowa: 
infettive.profilassi@a
sugi.s anita.fvg.it 

0481592876 

Kopia deklaracji kierowcy oraz  wymagane 
dane do zgłoszenia: imię i nazwisko kierowca 
pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce 
załadunku(zgodnie z informacją udzieloną 
przez pracownika ASL Gorizia) kraj 
pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, 
włoska gmina docelowa, data wjazdu do 
Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech
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